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Myndighetsfordeling

Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap.

Avløpsanlegg i 

tettbebyggelser over 

2.000/10.000 pe

14 Avløpsanlegg < 50 pe 12

Amalgamholdig 

avløpsvann

15A Avløpsanlegg i 

tettbebyggelser under 

2.000/10.000 pe

13

Fotokjemikalieholdig 

avløpsvann

15A Oljeholdig avløpsvann 15

Påslipp fra virksomheter 15A

VA-gebyrer 16



Kommunens rolle som myndighet

• Myndighet for alle avløpsanlegg < 50 pe

• Myndighet for alle avløpsanlegg > 50 pe med utslipp fra 

tettbebyggelser inntil 2000 pe til vassdrag og inntil 10000 pe til sjø

• Veiledning av søkere

• Kommunen kan fastsette forskrift om:  

- Gebyr for behandling av eksisterende tillatelser, nye 

søknader, påslipp, saker etter lokal forskrift og kontroll – § 11-4

- Mindre utslipp – § 12-7 (behov antas å være mindre enn før)

- Oljeholdig avløpsvann – § 15-6

- Søknadssystem med standardkrav for påslipp – § 15A-4



Kommunen som forurenser og 

forurensningsmyndighet

• Kommunen har dobbeltrolle for egne 

utslipp fra tettbebyggelser < 2000 pe

• Viktig med rolleavklaring mellom drift, 

forvaltning og tilsyn

• Forvaltningsmessige oppgaver må 

være klart avgrenset og definert

• Regelverket forutsetter kommunen 

som aktiv tilsynsmyndighet



Fylkesmannens rolle (løpende oppgaver)

• Myndighet for alle avløpsanlegg > 50 pe med utslipp fra 

tettbebyggelser større enn 2000 pe til vassdrag og 10000 pe

til sjø

• Veileder for kommunene

• Avgjør spørsmål om vesentlig økning (krav om tillatelse) eller 

vesentlig endring (krav til sekundærrensning)

• Avgjøre klager på kommunale vedtak fattet i medhold av 

forurensningsforskriften kapittel 13 og 15A

• Kap 15 A: Fotokjemikalie- og amalgamholdig avløp

• Kan fastsette andre vilkår (lokalt tilpassede krav), jf. § 14-16

• Kan gjøre unntak fra rensekravene ved ombygging o.l.



Spesifikt i embetsoppdraget 2015

• Gjennomføre tilsynsaksjon i utvalgte fylker for avløpsanlegg i 

forurensningsforskriften kapittel 14.

• Følge opp kommunene og sikre at KOSTRA-rapporteringen 

for alle avløpsanlegg som omfattes av kapittel 13 og 14 er 

koblet til korrekt tettbebyggelse, rensemetode og størrelse. 

• Gjennomgå data for tungmetaller og organiske miljøgifter som 

avløpsanleggene har innrapportert. jf. forurensningsforskriften 

kap. 11 og 14. Vurdere datakvalitet og behov for ytterligere 

oppfølgning av avløpsanlegg. Miljødirektoratet vil komme 

med nærmere veiledning knyttet til dette oppdraget.



Avløpsaksjonen 2014/2015

• Landsdekkende aksjon initiert av Miljødirektoratet rettet mot større 

kommunale avløpsanlegg etter kap. 14 i forurensningsforskriften. 

• I Aust-Agder ble 7 av 9 anlegg kontrollert i mai/juni 2014. Aksjonen er 

videreført og de to siste skal kontrolleres i år.



Tema for aksjonen

Risikovurdering Utarbeidelse av miljørisikoanalyse for avløpsanlegg og 

iverksetting av tiltak for å redusere uakseptable 

risikoforhold

Klimatilpasning Vurdering av forventet klimautvikling og iverksetting av 

tiltak i avløpsanlegget for å håndtere økte 

nedbørsmengder

Overordnede planer 

for avløpsanlegget

Oppdatert tiltaksplan for fornyelse og oppgradering av 

avløpsanlegget og har en tilfredsstillende 

gjennomføringstakt (handlingsplan/saneringsplan).

Drift og vedlikehold av 

avløpsanleggene

Fungerende rutiner for drift av pumpestasjoner, overløp 

og ledningsnett

Overholdelse av 

utslippskrav

Er utslippskravene og vilkårene i utslippstillatelsen til 

avløpsanlegget overholdt.



Tilsyn - gjennomførelse

• Tilsynet gjennomføres av to inspektører fra 

Fylkesmannen og tar ca. 1 arbeidsdag.

• Samme spørsmålsliste benyttes for hele landet, pluss 

eventuelle spørsmål knyttet til det enkelte anlegg eller 

tillatelse.



Rapport

• Det skrives en inspeksjonsrapport etter tilsynet som 

beskriver funn. Funn kan være avvik, anmerkning eller 

kommentar.

• Avvik er et direkte brudd på lovverket eller tillatelsen.

• Anmerkning brukes om forhold som kan føre til brudd 

på lovverk eller tillatelse dersom der ikke rettes opp, eller 

som har et viktig forbedringspotensiale.

• Kommentar er en anbefaling for å forbedre rutiner eller 

system.



Videre oppfølging

• Det gis en rimelig frist for tilbakemelding på 

inspeksjonsrapporten. Dersom avvik er lukket på en 

tilfredsstillende måte avsluttes tilsynet.

• Dersom det ikke blir gitt tilbakemelding innen fristen har 

Fylkesmannen anledning til å vedta tvangsmulkt.

• Anmeldelse kan være aktuelt dersom det avdekkes 

særdeles alvorlige forhold under tilsynet.



Resultater fra avløpsaksjonen 2014

• Miljødirektoratet har sammenstilt resultatene fra totalt 76 kontrollerte 

anlegg.



Miljødirektoratet er ikke tilfreds med følgende forhold:

• 33 % av kommunene har ikke etablert mål for anleggene og en 
strategi for måloppnåelse 

• 30 % av kommunene har ikke tilfredsstillende handlingsplaner 
/saneringsplaner for ledningsnett

• nesten 40 % av avløpsanleggene overholder ikke rensekravene i 
tillatelsen. Dette er et dårligere resultat enn i forrige aksjon i 2010.

• 40 % av kommunene har ikke forberedt seg for å møte 
klimaendringer. De har ikke gjort en dokumentert framskrivning av 
klimautviklingen i aktuelle nedbørsområder

• mer enn 30 % av anleggene har ikke en tilfredsstillende 
miljørisikoanalysene 

• 30 % av anleggene har ikke en tilfredsstillende oppfølging og 
gjennomføring av risikoreduserende tiltak 

• 40 % av anleggene praktiserer ikke måling/beregning av overløp av 
urenset vann på ledningsnett



Nesten 40 % av avløpsanleggene overholder ikke 

rensekravene i tillatelsen

• overbelastning av renseanlegget

• store overløp tilknyttet renseanleggene måles bedre og 

kommer i større grad med i utslippsregnskapet

• bedre utslippskontroll gir flere og mer sikre data som igjen vil 

synliggjøre høye utslippstall

• det ble ikke gitt alvorlige avvik på etterleving av utslippskrav. 

Det er en indikasjon på at det ikke er avdekket store og 

langvarige overskridelser. 



Miljødirektoratet er tilfreds med følgende forhold:

• de fleste kommuner (over 90 %) har god oversikt over ledningsnett, 

overløp og sine problemområder

• rutiner for drift av ledningsnett og overløp vurderes som bra i over 

80 % av de  kontrollerte kommuner

• akkreditert prøvetaking er på plass i de fleste kommuner. De 

kommuner som gjenstår har tilfredsstillende framdrift for 

implementeringen. 

• driftsstabiliteten har vært god ved de fleste avløpsanlegg (95 %) i 

kalenderåret 2013

• beregningsgrunnlaget for overholdelse av rensekrav er korrekt for 

de fleste av anleggene (92 %)



Miljødirektoratet vil lage en ny oppsummering 

etter aksjonen er gjennomført i 2015

• Denne vil inkludere både de anleggene som ble undersøkt i 2014 

og de i 2015.



Oppfølging av kap. 14 utslippstillatelser

Vi minner om fristene i 

tillatelsene.

Noen har fått brev 

allerede, andre vil 

følges opp i løpet av 

året.



Ny veiledning

Vurdering av

risiko for ytre miljø

Rapport nr 197/2013 

fra Norsk Vann



http://www.miljokommune.no/

http://www.miljokommune.no/


Takk for meg



Om vannforskriften



Vannforskriften i korte trekk

• Vannrammedirektivet er EU’s mest omfattende og ambisiøse 
miljødirektiv.

• Vedtatt i EU-landene i 2000, innlemmet i EØS-avtalen i 2008.

• I Norge implementeres direktivet gjennom Vannforskriften.

• Setter krav om god økologisk og god kjemisk tilstand i alle 
vannforekomster. Dette arbeidet skal planlegges og sikres gjennom en 
regional for vann som kommer på høring 1. juli 2014.

• Ny fordeling av vannområder basert på nedbørsfelt, ikke administrative 
grenser.



Vannregion Agder



Regional plan for vann og regionalt 

tiltaksprogram

• Regional plan for vann og tiltaksprogram for vannregion Agder er på 

høring frem til 6.mars 2015. 

• På vannportalen finnes også masse informasjon vedrørende 

vannforskriften og implementering av vannrammedirektivet i Norge.

• http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=31139

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=31139


Vann-Nett

En database som viser 

vannforekomster, 

påvirkninger og tilstand til 

alle vannforekomstene.

Husk å sette vilkår i 

kontrakten om at dataene 

skal legges inn i Vannmiljø 

(Vann-Nett’s rådatabase).


